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A GAzetA dos Municípios

Decreto regulamenta 
uso de fogos de

artifício silenciosos
em Ubatuba

Comunicação divulga 
novo número de

plantão em Taubaté

Tremembé registra
queda drástica em casos 

de dengue em 2017

A Prefeitura de Ubatuba 
informa que o uso de fogos 
de artifícios que causem 
poluição sonora, como es-
touros e estampidos, está 
proibido no município de 
Ubatuba, conforme define 
a Lei n. 3.913/2016, regu-
lamentada pelo decreto n. 
6775, de 19 de dezembro 
de 2017.
O objetivo da medida é 
evitar prejuízos causa-
dos pelos fogos tanto à 
saúde humana, em espe-
cial de crianças, idosos, 
pessoas com transtornos 
mentais, com síndrome 
de Down, autistas e de  
pessoas com deficiência 
auditiva que utilizam apa-
relhos, quanto à de ani-
mais, bem como reduzir o 
número de acidentes cau-
sados pela queima desses 
fogos.
Com isso, em eventos rea-
lizados em áreas públicas 

O Departamento de Co-
municação da Prefeitu-

Após um trabalho inces-
sante da equipe de Com-
bate a Dengue aliada a 
iniciativas do Ministério 
da Saúde para intensificar 
o combate ao mosquito 
Aedes aegypti, Tremembé 
registrou de janeiro a de-

ou particulares, organi-
zados tanto pela adminis-
tração direta e indireta do 
Poder Executivo Munici-
pal quanto por estabeleci-
mentos comerciais e con-
domínios do município, 
somente poderão ser utili-
zados os fogos de artifício 
silenciosos, ou seja, aque-
les apenas com efeitos vi-
suais.
O alvará de autorização 
de tais eventos deverá ter 
a menção ao disposto na 
lei e a determinação ex-
pressa de utilização de 
fogos de artifício silencio-
sos. O não cumprimento 
dessa determinação acar-
retará aos responsáveis 
a aplicação de multa no 
valor de 60 UFESP –  
Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo, que será 
cobrada em dobro para 
pessoas físicas em caso 
de reincidência. Já para as 

ra de Taubaté informa  
o número do novo tele-

zembro de 2017, apenas 
4 casos confirmados de 
dengue, num total de 203 
notificações. Chikungunya 
e zika vírus não tiveram 
nenhum caso confirmado.
“O fato de terem diminuí-
do os índices pode provo-

pessoas jurídicas, a multa 
será de 300 UFESP e, no 
caso de reincidência, além 
da multa haverá a perda de 
licença de funcionamen-
to. Em 2017, uma UFESP 
equivale a R$ 25,07.
A fiscalização da aplica-
ção da lei compete às au-
toridades municipais me-
diante poder de polícia e 
aos órgãos fiscalizadores 
dos demais entes da fede-
ração, inclusive através da 
possibilidade de convênio 
celebrado com o municí-
pio.
O decreto determina ain-
da a interdição imedia-
ta do estabelecimento 
ou do ponto de venda de 
tais fogos e outros que 
estiverem descumprin-
do as normas estabeleci-
das no decreto, inclusive  
com a apreensão das mer-
cadorias mediante lavratu-
ra de auto de apreensão.

fone de plantão: 99756-
9773. O expediente na 
prefeitura segue normal 
até o dia 29 de dezem-
bro (sexta-feira) e será  
retomado no dia 02 de ja-
neiro (terça-feira).
Durante os dias da sema-
na, permanecemos à dis-
posição para atendimento 
neste e em outros núme-
ros habituais como 3625-
5050/3625-5117 e 3629-
5850.

car um descuido e retomar 
o problema com mais for-
ça. O foco da Secretaria 
de Saúde é o combate ao 
mosquito como um todo”, 
comentou José Márcio 
Araujo Guimarães – Se-
cretário de Saúde.

Pinda Abre inscrições
para Festival de

Marchinhas Carnavalescas

Inscrições para a edição de 
2018 poderão ser realiza-
das entre 27 de dezembro 
e 18 de janeiro
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, vai promover a 
11ª edição do Festival de 
Marchinhas Carnavales-
cas - que vai homenagear 
Antônio Domingos Sávio 
de Azevedo – Toninho da 
Caixa, em cumprimen-
to às Leis n° 5.315 de 
21/12/2011 e 5.741, de 
16/12/2014.
O principal objetivo do 
Festival é resgatar e di-
vulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval e 
incentivar a criatividade 
dos compositores do país, 
principalmente da região.
Artistas de todo o Brasil 
podem participar inscre-
vendo até duas composi-
ções inéditas, individual 
ou em parceria, mas ape-
nas uma será selecionada.
A divulgação dos selecio-
nados será realizada dia 

22 de janeiro, através do 
site oficial da Prefeitura 
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br).
O júri indicado pela Co-
missão Organizadora será 
formado por profissionais 
da área da musical, carna-
valesca e/ou literária. Eles 
irão avaliar os quesitos: 
melodia, letra, apresenta-
ção e comunicação.
Os ensaios serão realiza-
dos no dia 1° de fevereiro, 
às 18 horas, e será dispo-
nibilizada uma banda para 
acompanhar os intérpre-
tes. Todas as apresenta-
ções serão feitas na Praça 
Padre João de Faria Fialho 
– Praça do Quartel.
As eliminatórias serão di-
vididas entre os dias 02 e 
03 de fevereiro (sexta-fei-
ra e sábado), a partir das 
20 horas sendo que, serão 
classificadas 20 marchi-
nhas, 10 obras apresenta-
das por dia. A grande final 
será realizada dia 04 de fe-
vereiro (domingo).
O primeiro lugar recebe-

rá o troféu “Alarico Cor-
rêa Leite” e o prêmio em 
dinheiro de R$ 2.914,61. 
O segundo colocado fi-
cará com o troféu “Zé 
Sambinha” - José de As-
sis Alvarenga e o prêmio 
de R$ 1.470,83.O tercei-
ro levará pra casa o tro-
féu “Celso Guimarães” 
e o valor de R$ 735,86, 
e o quarto receberá o  
troféu “Maestro Arthur 
dos Santos”. Ganharão 
troféus também o melhor 
intérprete, melhor torcida 
e melhor figurino.
“O Festival de Marchinhas 
irá compor o ‘Carnaval 
dos Sonhos’. E a novidade 
é que os três vencedores 
irão se apresentar na Ter-
ça-feira de Carnaval (dia 
13) da cidade”, comenta 
o diretor de Cultura, Alce-
mir Palma.
Para mais informações 
consulte o regulamento 
completo disponível no 
site da Prefeitura: www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o criminoso. 
Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identifica-
dos. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o que 
limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente na 
água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em ele-
tricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares em 
sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.  

Ubatuba saúda o verão 
com apresentações

culturais

Para comemorar o início 
do Verão em Ubatuba, 
a secretaria de Turismo 
promoveu um evento que 
contou com apresentações 
culturais que saudaram o 
Sol, e com a participação 
das forças policiais do mu-
nicípio e suas viaturas para 
dar às boas-vindas à esta-
ção com o acionamento 
das sirenes às 12h59. Toda 
a cerimônia aconteceu na 
Praça Capricórnio – exa-
tamente o local por onde 
a linha imaginária que de-
nomina o Trópico corta o 
município.
O evento teve início com 
as bailarinas de dança do 
ventre da oficina “Arte 
para Todos”, da Fundação 
de Arte e Cultura de Uba-
tuba (FundArt), que sau-
daram o “astro rei” com 
coreografias que simboli-
zam os quatro elementos 
(terra, água, fogo e ar).
Após o acionamen-
to das sirenes,  índios 
da Aldeia Boa Vista  
(Guarani) promoveram 
a Saudação ao Deus Sol, 
com um canto tradicional 
de sua cultura.
O coordenador de apre-
sentações da aldeia, Wera-
mirin – “pequeno relâmpa-
go” em Guarani,  explicou 
sobre o ritual. “O sol, para 
nós, é Deus e nós respeita-
mos muito. Quando acor-
damos, agradecemos a Ele 
por meio do canto e, na 
nossa sabedoria, devemos 
agradecê-lo todo dia por-
que sem Ele não há vida 

na Terra”, disse.
O Cacique Altino, respon-
sável pela Aldeia, reforçou 
a fala de Weraminrin, des-
tacando a importância de 
não esquecer da vivência e 
da cultura.
Aproveitando a fala dos 
indígenas, o secretário de 
Turismo, Luiz Bischof, 
externou sua felicidade 
pelo evento em saudação 
ao Sol. “As quatro cidades 
do Litoral Norte realiza-
ram a mesma coisa. Além 
disso, agradecemos o con-
tingente da Polícia Militar 
que está na região, que é 
a segurança de quem nos 
visita. Vamos viver um 
grande verão no Litoral 
Norte”, convidou.
O vice-prefeito e secre-
tário de Cidadania e De-
senvolvimento Social, Ju-
randir de Oliveira Velloso 
“Pelé”, agradeceu a pre-
sença de todos e valori-
zou o trabalho das forças 
policiais, pois ”nós que 
moramos sabemos das di-
ficuldades”. Ele ainda fez 
alusão a um ex-radialista 
de Ubatuba, já falecido. 
“Como diria nosso saudo-
so Jurabelo, Que venha sol 
em Ubatuba”, acrescen-
tou.
O evento contou com o 
apoio da Fundação da 
Criança de do Adolescen-
te de Ubatuba (Fundac), 
da Companhia Municipal 
de Turismo (Comtur) e da 
Sabesp.
Participaram as seguintes 
forças com suas viaturas: 

Polícia Militar, Polícia 
Civil, Polícia Científica 
(IML), Corpo de Bombei-
ros, GBMar, Polícia Ro-
doviária Estadual, Samu, 
Guarda Civil Municipal e 
Defesa Civil.
Ainda estiveram presentes 
na cerimônia o secretário 
de segurança Pública e De-
fesa Social, Rubens Mar-
tins Franco Jr, o comandan-
te da 3º Cia do 20º BPMI,  
Cap.Robert Scott, Delega-
do Titular da Polícia Ci-
vil, Dr Ricardo Mamede, 
o chefe Perito Criminal, 
Enos Arneiro, e o biólogo 
Fábio Fagundes.
Dados da Operação Verão 
2017/2018
Polícia Militar
A cidade recebe o reforço 
de 170 homens e 20 viatu-
ras para reforçar o policia-
mento ostensivo e preven-
tivo, além de contar com o 
helicóptero Águia.
Polícia Civil
Ubatuba contará com o re-
forço da Seccional de Cru-
zeiro. Em cada plantão, es-
tará disponível  uma equipe 
com dois escrivães e dois  
operacionais, de sexta a 
domingo. A partir do dia 
5 de janeiro, serão dois es-
crivães, dois operacionais 
e um delegado por plan-
tão, também de sexta a do-
mingo.
Polícia Científica e IML 
– 11 policiais em regime 
extra e duas viaturas. É 
a primeira vez, após 29 
anos, que participam da 
Operação Verão.
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33º Festival de Marchinhas 2018
em São Luiz do Paraitinga

As inscrições serão 
efetuadas no período 
de 21 de dezembro de 
2017 até às 17h do dia 
08 de janeiro de 2018. 
As inscrições poderão 
ser realizadas presen-
cialmente de segunda 
a sexta-feira das 08h às 
17h no Centro Cultural 
Nelsinho Rodrigues ou 
via email, encaminhan-
do o material descrito 
no presente regulamen-
to para o endereço ele-
trônico festivalmarchi-
nhas@gmail.com

Confira o Regulamento 
em: www.saoluizdopa-
raitinga.sp.gov.br

Ubatuba divulga
expediente durante

o final de ano

A Prefeitura de Ubatuba 
informa o expediente du-
rante as Festas de Fim de 
Ano.
As secretarias e o Paço 
Municipal funcionam nor-
malmente até às 18 horas 
da sexta-feira, 22 de de-
zembro, retornando às 8 
horas do dia 26.
De acordo com Decreto 
6769/2017, o dia 29 de 
dezembro será ponto fa-
cultativo nas repartições 
municipais. Desta manei-
ra, o expediente encerra 
às 18 horas do dia 28 de 
dezembro e as atividades 
serão normalmente reto-
madas no dia 02 de janeiro 
de 2018.
Unidades de Saúde:
Todos os postos da Estra-
tégia de Saúde da Família 
funcionam normalmente 
até às 17 horas da sexta-
feira, 22 de dezembro, e 
também entre os dias 26 e 
28 de dezembro, entre as 8 
e as 17 horas. Após o re-
cesso de fim de ano, as ati-
vidades retomam normal-
mente no dia 02 de janeiro 
de 2018.
Permanecem abertos todo 
o período o Pronto Aten-
dimento da Maranduba, 
com funcionamento diário 
24 horas, e o Pronto Aten-
dimento do Ipiranguinha 
12h, com funcionamento 
diário, das 7h às 19h.
O SAMU – Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência – também fun-
ciona 24 horas e o serviço 
de transporte para alta de 
pacientes.
A Santa Casa oferece aten-
dimento diário regular 24 
horas
Polícia Militar
A cidade recebe o reforço 
de 170 homens, além de 
contar com o helicóptero 
Águia.
Polícia Civil
Ubatuba contará com o 
reforço da Seccional de 
Cruzeiro. Em cada plan-

tão, estará disponível  uma 
equipe com dois escrivães 
e dois operacionais, de 
sexta a domingo. A partir 
do dia 5 de janeiro, serão 
dois escrivães, dois opera-
cionais e um delegado por 
plantão, também de sexta 
a domingo.
Gbmar
Atualmente, o efetivo do 
GbMar de Ubatuba conta 
com 32 homens. Na tem-
porada, esse número au-
menta com a chegada de 
50 homens cedidos pelo 
Estado, além dos Guarda 
Vidas Temporários contra-
tados pela Prefeitura – um 
total de 30 divididos nos 
meses de novembro, de-
zembro e janeiro.
Centro de Informações 
Turísticas da Setur
Durante a semana, funcio-
na das 8h às 18h. Aos fi-
nais de semana e feriados, 
o funcionamento é das 9h 
às 17h. Funcionamento 
normal exceto dias 25 de 
dezembro e 01 de janeiro.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3833 9123 e 
pelo e-mail cit@ubatuba.
sp.gov.br.
Mercado de Peixe
De acordo com a secretaria 
Municipal de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento, o 
Mercado de Peixe estará 
fechado na segunda-feira, 
01 de janeiro.
Coleta de Lixo:
Realizada pela Sanepav, 
a coleta do lixo funciona 
em horário especial de 22 
de dezembro a 28 de feve-
reiro.
Período Diurno (06h às 
14h20)
Frequência: Diária
Salga, Recanto da Lagoi-
nha, Vila Mariana, Cabe-
ça de Boi, Beira Rio, Rio 
da Prata, Tabatinga, Barra 
Seca, Praia Vermelha do 
Norte, Itamambuca, Vila 
Itamambuca, Felix, Prumi-
rim, Pereque Mirim, Estu-
fa I, Estuda II, Ses Maria, 

Sertão Sergio, Parque Vi-
vamar, Monte Valério, Rio 
Escuro, Fortaleza, Praia 
Dura, Praia Vermelha do 
Sul, Folha Seca, Corco-
vado, Jd. Marisol, Imo-
biliária, Promove, Bairro 
Porto do Eixo, Caçandoca, 
Pulso, Sapézinho, Sertão 
do Ingá, Sertão da Qui-
na, Sertão Araribá, Praia 
Sununga, Condomínio 
Domingas Dias, Praia do 
Lazaro, Saco da Ribeira e 
Morro do Tiagão.
Frequência: 2ª 4ª 6ª
Ponta Grossa, Flamen-
guinho, Casanga, Pedrei-
ra Alta, Pedreira Baixa, 
Usina Velha, Sumidouro, 
Taquaral e Pq Vivamar, 
Puruba, Sertão Cambuca, 
Sertão Ubatumirim, Pé de 
Galinha, Estaleiro, Fazen-
da, Casa da Farinha, Al-
mada, Picinguaba e Cam-
buri.
Frequência: 3° 5° Sab
Ressaca, Mato Dentro, Pq 
Ministerio, Monte Valerio 
e Rio Escuro.
Domingo
Salga, Recanto da Lagoi-
nha, Vila Mariana, Cabe-
ça de Boi, Praia Vermelha 
do Norte, Itamambuca, 
Vila Itamambuca, Felix, 
Prumirim, Praia Sununga, 
Condomínio Domingas 
Dias, Praia do Lazaro e 
Saco da Ribeira.
Período Noturno (18h às 
02h20)
Frequência Diária:
Barra da Lagoa, Itaguá, 
Bairro Praia Grande, Te-
nório, Praia Vermelha, 
Enseada, Toninhas, Santa 
Rita, Pereque Açu, Silop, 
Sumaré e Centro I e Cen-
tro II.
Frequência: 2ª 4ª 6ª
Marafunda, Pé da Serra, 
Figueira, Morro das Mo-
ças, Cach Macaco e Ipi-
ranguinha.
Frequência: 3° 5° Sab
Jardim Carolina, Samam-
baia, Mato Dentro, Bela 
Vista, Emau, Vale do Sol e  
Parque do Ministério.
Domingo:
Orla da Maranduba, Orla 
Enseda, Orla Toninhas, 
Orla da Praia Grande, Av. 
Atlântica, Orla Tenório, 
Praia Vermelha, Barra da 
Lagoa, Itaguá, Orla do Pe-
reque Açu e Centro.

Ubatuba recebe
emenda para aquisição 

de “castramóvel”
Como resultado do traba-
lho conjunto entre a Pre-
feitura de Ubatuba, o po-
der legislativo municipal e 
a sociedade civil da cida-
de, foi confirmada na se-
gunda-feira, 18, a destina-
ção pelo deputado federal 
Ricardo Izar Júnior (PP) 
de uma verba de 125 mil 
reais, direcionada à aqui-
sição de um veículo devi-
damente equipado para a 
realização de cirurgias de 
castração o “castramóvel”.
A notícia foi comunicada 
pelo deputado federal ao 
vereador de Ubatuba, Sid-
nei Rocha, o Rochinha do 
Basquete (PTB), em en-
contro realizado em São 
Paulo, quando este proto-
colou ofício n. 146/2017 
solicitando a unidade cas-

tramóvel para a cidade. 
“Agradecemos o empenho 
do deputado. A castração 
de cães e gatos é uma for-
ma de prevenir o abando-
no de filhotes e de doenças 
graves”, conta Rochinha.
Jaqueline Tupinamba Fri-
gi, advogada e defensora 
dos direitos dos animais 
em Ubatuba, lembra que 
a emenda é resultado de 
uma articulação iniciada 
já há alguns meses. “Em 
outubro, junto com o pre-
feito Délcio Sato, esti-
vemos com o deputado 
Izar protocolando ofício 
de solicitação de recursos 
para o castramóvel e para 
a criação de um centro de 
reabilitação de animais 
silvestres”, explica Jaque-
line.

Os recursos da emenda se-
rão repassados ao Fundo 
Municipal de Saúde por 
meio do Fundo Nacional 
de Saúde. O setor de Con-
vênios da secretaria de Fa-
zenda de Ubatuba prepara 
a documentação para a 
liberação dos recursos, o 
que envolve, entre outros 
pontos, a elaboração de 
um plano de trabalho deta-
lhado e, posteriormente, a 
preparação de um proces-
so de compra e de licitação 
do castramóvel.
O prefeito comemorou a 
notícia: “Trata-se de um 
assunto de muita impor-
tância para nós. Essa vi-
tória mostra que, quando 
unimos forças, tudo é pos-
sível conquistar. Vamos 
em frente!”.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 216, Termo nº 6701
Faço saber que pretendem se casar RENATO CORRÊA LEITE GUIMARÃES 
e AMANDA FRANCINE CORRÊA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Taubaté - SP, nascido em 3 de fevereiro de 1989, de profissão metalúrgico, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Agostinho Manfre-
dini, nº 1071 apto 31-A, Guedes, nesta cidade, filho de JUSCELINO GUIMA-
RÃES, de 49 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 10 de abril de 1968 
e de IRENE CORRÊA LEITE GUIMARÃES, de 51 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 24 de abril de 1966, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 19 de dezembro de 
1994, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de FRANCISCO CORRÊA, de 51 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 30 de março de 1966 e de LUCIA 
HELENA CARDOSO CORRÊA, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascida 
na data de 5 de maio de 1969, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Marceneiro
Gari
Operador de telemarketing
Vendedor Interno
Lubrificador de automóveis
Cozinheiro de restaurante
Ajudante de sushiman

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚ-
MERO DO PIS

As empresas que têm o interesse em cadastrar va-
gas abertas  entrar em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com

Cadastro para Empresas 
Telefone: 3632-3984
Endereço: Piso superior da Rodoviária VelhaHo-
rário de atendimento ao público: segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h
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Centro e Maranduba
terão queima de fogos 
silenciosos na virada

Ubatuba divulga programação de shows na virada

Ubatuba recebe
emenda para aquisição 

de “castramóvel”

O ano de 2018 chega com 
muita festa em Ubatuba. 
Além de shows de artistas 
locais nos dias 30 e 31, as 
regiões Central e Sul ce-
lebram a entrada do novo 
ano com uma queima de 
fogos silenciosos (apenas 
com efeitos visuais), quem 
compõem um show piro-
técnico de cores e luzes. O 
espetáculo terá a duração 
de 10 minutos
Dessa forma, a progra-
mação estará de acordo 
com a Lei n. 3.913/2016, 
recentemente regulamen-
tada pelo decreto n. 6775 
(datado de 19 de dezembro 
de 2017). A norma proíbe 
o uso de fogos de artifí-
cios que causem poluição 

Este ano, Ubatuba vai 
promover uma grande 
festa para comemorar 
a chegada de 2018. Se-
rão dois dias de atrações 
em duas regiões da cida-
de: Centro e Região Sul.  
No dia 30, o objetivo é a 
valorização dos artistas 
locais e de um repertório 
variado. Já no dia 31, O 
centro da cidade será trans-

Como resultado do traba-
lho conjunto entre a Pre-
feitura de Ubatuba, o po-
der legislativo municipal e 
a sociedade civil da cida-
de, foi confirmada na se-
gunda-feira, 18, a destina-
ção pelo deputado federal 
Ricardo Izar Júnior (PP) 
de uma verba de 125 mil 
reais, direcionada à aqui-
sição de um veículo devi-
damente equipado para a 
realização de cirurgias de 
castração o “castramóvel”.
A notícia foi comunicada 
pelo deputado federal ao 
vereador de Ubatuba, Sid-
nei Rocha, o Rochinha do 
Basquete (PTB), em en-
contro realizado em São 
Paulo, quando este proto-
colou ofício n. 146/2017 
solicitando a unidade cas-

sonora, como estouros e 
estampidos.
O objetivo da medida é 
evitar prejuízos causados 
pelos fogos tanto à saúde 
humana, em especial de 
crianças, idosos, pessoas 
com transtornos mentais, 
com síndrome de Down, 
autistas e de pessoas com 
deficiência auditiva que 
utilizam aparelhos, quanto 
à de animais, bem como 
reduzir o número de aci-
dentes causados pela quei-
ma desses fogos.
Além da queima de fogos, 
a programação do dia 31 
conta com a animação de 
DJs conhecidos pelo pú-
blico da região. A Praça 
de Eventos deve se trans-

formado em uma grande 
pista “open air”, contan-
do com um “set list” de  
DJs regionais animando a 
pista, incrementada com 
jogo de luzes, telão de alta 
definição e , à meia-noite, 
um show pirotécnico de 
cores.
Confira a programação:
Centro – dia 30/12 – a 
partir das 20h – Praça de 

tramóvel para a cidade. 
“Agradecemos o empenho 
do deputado. A castração 
de cães e gatos é uma for-
ma de prevenir o abando-
no de filhotes e de doenças 
graves”, conta Rochinha.
Jaqueline Tupinamba Fri-
gi, advogada e defensora 
dos direitos dos animais 
em Ubatuba, lembra que 
a emenda é resultado de 
uma articulação iniciada 
já há alguns meses. “Em 
outubro, junto com o pre-
feito Délcio Sato, esti-
vemos com o deputado 
Izar protocolando ofício 
de solicitação de recursos 
para o castramóvel e para 
a criação de um centro de 
reabilitação de animais 
silvestres”, explica Jaque-
line.

formar em uma grande 
pista de balada aberta, in-
crementada com jogo de 
luzes e telão de alta defi-
nição. Confira a programa-
ção: Centro – dia 30/12 – a 
partir das 20h – Praça de 
Eventos – Adriano e Julia-
no e Banda Engrennagem
Maranduba – 30/12 – 20h 
– Nako e Rafael
Centro – dia 31/12 – a 
partir das 20h – Praça de 
Eventos – DJ Will Leme, 
DJ Desenho e convidados 
– Show Pirotécnico de co-
res na Virada
Maranduba  – 31/12 – 
21h30 – Davidson Barbo-
sa e Banda
23h30 – Leandro Cesar e 
Juliano

Eventos – Adriano e Julia-
no e Banda Engrennagem
Maranduba – 30/12 – 20h 
– Nako e Rafael
Centro – dia 31/12 – a 
partir das 20h – Praça de 
Eventos – DJ Will Leme, 
DJ Desenho e convidados 
– Show Pirotécnico de co-
res na Virada
Maranduba – 31/12 – 20h 
– Leandro Cesar e Juliano

Os recursos da emenda se-
rão repassados ao Fundo 
Municipal de Saúde por 
meio do Fundo Nacional 
de Saúde. O setor de Con-
vênios da secretaria de Fa-
zenda de Ubatuba prepara 
a documentação para a 
liberação dos recursos, o 
que envolve, entre outros 
pontos, a elaboração de 
um plano de trabalho deta-
lhado e, posteriormente, a 
preparação de um proces-
so de compra e de licitação 
do castramóvel.
O prefeito comemorou a 
notícia: “Trata-se de um 
assunto de muita impor-
tância para nós. Essa vi-
tória mostra que, quando 
unimos forças, tudo é pos-
sível conquistar. Vamos 
em frente!”.

Atenção para este
comunicado importante

sobre o vestibular da 
univesp destinado

à paraibuna
O Governo Municipal 
informa aos munícipes 
interessados em prestar 
o Vestibular da Univesp 
2018 - para os cursos de 
Engenharia de Produção 
e Tecnólogo em Gestão 
Pública - que às inscrições 
vão somente até o dia 05 
de janeiro.
     Até agora o número de 
inscritos para os cursos de 
Engenharia de Produção e 
Tecnólogo em Gestão Pú-
blica está abaixo do espe-
rado. Segundo a Prefeitura 
de Paraibuna, o município 
precisa conseguir pelo 
menos 100 inscritos, 50 
em cada um dos dois cur-
sos para não correr o risco 
de perder o polo da UNI-
VESP, conquistado pelo 
Governo Municipal junto 
ao Governo do Estado.
    É importante lembrar 
que os interessados devem 
imprimir o boleto do ves-
tibular disponível no site 
da Vunesp: www.vunesp.
com.br e pagar uma taxa 
de R$47,88. A aplicação 
da prova está agendada 
para o dia 21 de janeiro de 
2018.

NOTA SOBRE À UNI-
VESP
     A Univesp (Universi-
dade Virtual do Estado 
de São Paulo) foi criada 
a partir da parceria entre 
grandes universidades do 
estado de São Paulo, como 
Unicamp, USP e Unesp. 
Os alunos estudam a maior 
parte do tempo em um am-
biente virtual de aprendi-
zagem, mas comparecem 
aos encontros presenciais 
nos polos de apoio para 
fazer provas e desenvolver 
determinados trabalhos. A 
formação é de qualidade e 
totalmente gratuita.
CURSOS DISPONIBILI-
ZADOS PARA PARAI-
BUNA
ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO      O curso de 
Engenharia de Produção 
EAD prepara os alunos 
para melhorar a produti-
vidade e rentabilidade das 
empresas. A formação en-
sina como planejar linha 
de produção, bem como 
controlar a qualidade dos 
produtos, a gestão de cus-
tos e o abastecimento. Essa 
faculdade tem duração de 

5 anos e está disponível 
em 86 polos da Univesp.
TECNOLOGIA EM GES-
TÃO PÚBLICA
     Esse curso superior, 
oferecido pela FATEC, 
forma tecnólogos capazes 
de gerenciar políticas pú-
blicas, a fim de combater 
problemas sociais como 
analfabetismo, diferenças 
de classes e fome. As dis-
ciplinas são semelhantes 
às do curso de Administra-
ção, só que com foco em 
projetos e organizações.
RESUMO DO VESTIBU-
LAR:
Total de vagas para Parai-
buna: 100 (50 para Enge-
nharia de Produção e 50 
para Tecnólogo em Gestão 
Pública);
Período de inscrição: de 
27 de novembro de 2017 a 
05 de janeiro de 2018;
Taxa de inscrição: 
R$47,88;
Organizadora: Vunesp;
Data da prova: 21 de janei-
ro de 2018;
Divulgação do resultado: 
14 de fevereiro de 2018.
Mais informações, acesse: 
www.univesp.br


